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 چکیده                                                                                                              

ؽ يايي تحقيق ثِ هٌظَز ثسزغي تؼييي تأثيس تٌؽ زطَثتي ثس زٍي صفبت شزاػي ٍ هَزفَلَضيكل هُ ّيجسيكد هز هٍ مشهكب         

ّبي مبهل تصبهفي ثب غِ تنساز يني هز ؾسايط ثدٍى موجَه مة ٍ هيگكسي تكٌؽ موجكَه مة هز     جداگبًِ هز قبلت طسح ثلَك

ثكِ هٌظكَز تؼيكيي زٍاثكط ضًتينكي      . شي ٍ هٌبثغ طجيؼي هغبى اجكسا گسهيكد  هسحلِ پسؾدى هاًِ هز هصزػِ هسمص تحقيقبت مؿبٍز

ّبي هَزه ثسزغي ثِ غِ گسٍُ تقػين ؾدًد مِ هؤيد ٍجَه تفبٍت ثكيي   ّيجسيدّبي هَزه هطبلؼِ تجصيِ مالغتس اًجبم ٍ ّيجسيد

دٍى تكٌؽ موجكَه مة   ّيجسيدّب اغت ثب تَجِ ثِ ًتبيج تجصيِ مالغتس هؿخص گسهيكد اش لحكبع ػولنكسه هاًكِ هز ؾكسايط ثك      

  .ز گسٍُ ثستس قساز گسفتٌده9ٍ10ؽ موجَه مة ّيجسيدّبي غيٌگل مساظٍ هز ؾسايط تٌ 1ٍ 4، 3ّيجسيدّبي ؾوبزُ 

 تجصيِ مالغتس، ، تحول ، خؿني ٍ ذزت :کلمات کلیدی

  مقدمه

ّبي مؿبٍزشي جْبى  هزصد شهيي 25تسيي تٌؽ هحيطي غيس شيػتي ؾٌبختِ ؾدُ اغت مِ تقسيجبً تَليد زا هز  خؿني ؾبيغ 

ّبي غيس شًدُ زا  مبّؽ ػولنسه ثِ هليل خؿني، ؾَزي ٍ غبيس ػَاهل ثيؽ اش هٍ غَم مل خػبزت تٌؽ. هحدٍه مسهُ اغت

ثب تَجِ ثِ ًيبش مؿَز ثِ هَاه پسٍتئيٌي ٍ ًيص ًقؽ ذزت هز تأهيي پسٍتئيي ٍ اًسضي  (.2001ثٌَّست ٍ ثسيػبى، )ؾَه  ؾبهل هي

ثسهازي  زيصي ٍ ثْسُ ثساي ًيل ثِ ايي هقصَه ثسًبهِ. ثبؾد افصايؽ تَليد ذزت مبهالً هحػَظ هي ثساي هام ٍ طيَز ضسٍزت

ّبي شزاػي هٌبطق خؿل مؿَز ٍ اغتفبهُ اش ازقبم اصالح ؾدُ پس هحصَل ضسٍزي  صحيح اش هٌبثغ مة ٍ خبك ٍ ظسفيت

ّبي شيسثٌبيي غٌگيي ثساي افصايؽ  گرازي ثِ هليل ٍجَه هحدٍهيت خبك ٍ مة هز مؿَز ٍ اش طسفي ًيبش ثِ غسهبيِ. اغت

تٌؽ خؿني ثيؽ اش (. 1973اّدايي، )ثبؾد  اي ثسخَزهاز هي غطح شيس مؿت، افصايؽ هحصَل هز ٍاحد غطح اش اّويت ٍيطُ

ثْتسيي زاُ هقبثلِ ثب خؿني ثِ طَز ملي اغتفبهُ ثْيٌِ اش مة . هّد ّس ػبهل هيگسي هز ايساى زؾد ٍ تَليد گيبّبى زا مبّؽ هي

هْوتسيي هَضَع هز اصالح گيبّبى ثساي هقبٍهت ثِ . ثبؾد ٍ ّوچٌيي اصالح گيبّبى ثساي افصايؽ هقبٍهت ثِ خؿني هي

ّبي هختلف هز هؼسض تٌؽ هَزه  ثب ٍجَه تٌَع ضًتيني، ضًَتيپ. ّبي هحيطي هيگس ٍجَه تٌَع ضًتيني اغت خؿني يب تٌؽ

 (. 1382صفسًطاه،)ؾًَد  هيتسيي مًْب اًتخبة  ًظس قساز گسفتِ ٍ هقبٍم يب هتحول

 ؾٌبغبيي ّيجسيدّبي هتحول ثِ تٌؽ خؿني مخس فصل ثب ػولنسه ثبال   -1: اّداف ايي تحقيق ػجبزت ثَهًد اش

تؼييي هيصاى تحول ّيجسيدّب ثِ  -3ثسزغي ػولنسه ٍ غبيس صفبت هستجط ثب ػولنسه هز ّيجسيدّبي هَزه ثسزغي   -2

فبت هز ؾسايط ثدٍى تٌؽ خؿني ٍ تٌؽ خؿني هز هسحلِ پس ؾدى هاًِ ٍ تأثيس تؼييي ازتجبط ص -4تٌؽ خؿني مخس فصل 

 هؼسفي ثْتسيي ؾبخص تحول ثِ خؿني جْت گصيٌؽ ازقبم هتحول ثِ خؿني ّوساُ ثب ػولنسه ثبال  -5مًْب ثس ػولنسه هاًِ 
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 مواد و روش ها

هز هٍ ؾسايط ًسهبل ٍ تٌؽ  صبهفي ثب غِ تنسازّبي مبهل ت اي ثب اغتفبهُ اش طسح پبيِ ثلَك ازشيبثي ّيجسيدّبي ذزت هاًِ

هز  SC700  ٍSC704 ، ٍ ّيجسيدّبي 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ؾوبزُ )خؿني، هز هٍ مشهبيؽ جداگبًِ مِ ؾبهل هُ ّيجسيد 

مثيبزي هز هٍ مشهبيؽ  .هز هصزػِ تحقيقبتي هسمص تحقيقبت مؿبٍزشي ٍ هٌبثغ طجيؼي  هغبى اجسا ؾد 1387فصل شزاػي غبل 

 : جصا ثِ صَزت شيس اًجبم گسفته

اًجبم مثيبزي اش ) قطغ مثيبزي هز هسحلِ پس ؾدى هاًِ  -ةمثيبزي مبهل ثس اغبظ ًيبش مثي گيبُ ٍ ػسف هٌطقِ   -الف

ّس ( هسحلِ پس ؾدى هاًِ)مبؾت تب اتوبم گسهُ افؿبًي ٍ غپع قطغ مة اش هسحلِ اتوبم گسهُ افؿبًي تب زغيدى فيصيَلَضيني 

غبًتيوتس ثِ  18مپِ ثِ فبصلِ  22ّس ّيجسيد هز . هتس ثَه چْبزغبًتيوتس ٍ ثِ طَل  75خط ثِ فبصلِ  غِؾبهل مست مشهبيؿي 

 74000ثَتِ هز ّس مپِ، تسامن مبؾت  يلثب احتػبة فبصلِ خطَط مبؾت ٍ ّوچٌيي احتػبة . صَزت هغتي مبؾتِ ؾد

تؼداه هاًِ هز زهيف،  ،تؼداه زهيف هاًِ، ػولنسه هاًِ: اشصفبت هَزه هطبلؼِ ػجبزت ثَهًد   .ثَتِ هز ّنتبز اًتخبة گسهيد

ازتفبع ثَتِ، ازتفبع ثالل، طَل پس ؾدى هاًِ، تؼداه ثسه ثبالي ثالل، تؼداه ، اي ؾدى مبمل ٍشى ّصاز هاًِ، تؼداه زٍش تب قَُْ

، تؼداه زٍش تب مبمل هّي، يتؼداه گسُ، غطح ثسه ثالل، تؼداه زٍش تب گسهُ افؿبً، تؼداه اًؿؼبثبت تبغل، ثسه پبييي ثالل

ّب ٍ  ثساي تجصيِ هاهُکه  زغيدگي فيصيَلَضيني، طَل ثالل، ػسض ثسه ثالل،طَل ثسه ثاللتؼداه زٍش تب ، تؼداه مل ثسه

 . اغتفبهُ گسهيد MSTAT- C ،SPSS13  ٍEXCEL, STATISTICAافصازّبي مبهپيَتسي  زغن ًوَهازّب اش ًسم

 نتایج و بحث

ازقبم هَزه هطبلؼِ ّيجسيدّب هز ؾسايط ًسهبل ٍتٌؽ زطَثتي ثكس اغكبظ مليكِ صكفبت هكَزه ازشيكبثي ٍثكب         تجصيِ مالغتس

ثساغبظ ًتبيج ثدغكت مهكدُ هز هٍ ؾكسايط ًسهكبل ٍ     . ثس هجٌبي فبصلِ تَاى هٍم اقليدغي اًجبم ؾد( Ward)اغتفبهُ اش زٍؼ 

ؾكنل  .  گسٌٍّجكدي ثكب تكبثغ تؿكخيص تبشيكد ؾكد       صحت. تٌؽ خؿني ثيؿتسيي توبيص ثيي گسٍّْب ثب غِ مالغتس حبصل ؾد

هز ؾسايط ًسهبل هيكبًگيي  . هّد هًدزٍگسام گسٍّجٌدي ازقبم زا ثساغبظ هيبًگيي مليِ صفبت هَزه ثسزغي زا ًؿبى هي 3ٍ4ّبي

از هاًكِ،  ثيؿتس اش هيبًگيي ػولنسه هاًِ هٍ مالغتس هيگس ثَه مِ هي تَاى ثِ شيكبه ثكَهى ٍشى ّكص    ػولنسه هاًِ ازقبم مالغتس هٍم

ازقبم مالغتس اٍل پبييي تسيي ػولنسه هاًِ زا هز هقبيػِ ثب هٍ مالغتس هيگكس تَليكد   . تؼداه زهيف هاًِ ازقبم ايي گسٍُ ًػجت هاه

 .ػولنسه پبييي ايي مالغتس زا هي تَاى  ثِ پبييي ثَهى تؼداه هاًِ هز زهيف ازقبم ايي گسٍُ ًػجت هاه. ًوَهًد

 4، 3،  مالغتس هٍم ؾبهل ّيجسيدّبي ؾوبزُ 6ٍ  5،7، 8، 2غتس اٍل ؾبهل ّيجسيدّبي ؾوبزُ هز ؾسايط ثدٍى تٌؽ خؿني، مال

هز ؾسايط تٌؽ زطَثتي ًيص غِ مالغتس تؿنيل گسهيد مِ . ثَهًد 704ٍ 700، مالغتس غَم ؾبهل ّيجسيدّبي غيٌگل مساظ 1ٍ 

، مالغتس غَم ؾبهل 704ٍ 700بي غيٌگل مساظ ، مالغتس هٍم ؾبهل ّيجسيد4ٍّ 5،7،3،2مالغتس اٍل ؾبهل ّيجسيدّبي ؾوبزُ 

تكي هز ّنتكبز ثيؿكتساش هٍ     82/6هز ؾسايط تٌؽ خؿني هيبًگيي ػولنسه  ّيجسيدّبي مالغتس هٍم ثكب  .ثَه 1ٍ 6،8ّيجسيدّبي 

 تكسيي  ّيجسيكدّبي مالغكتساٍل پكبييي   . تَاى ثِ تؼداه هاًكِ هز زهيكف ًػكجت هاه    ػولنسه ثبالي ايي گسٍُ زا هي. گسٍُ هيگسثَه

ػولنسه پبييي ايي گسٍُ زا هي تَاى ثِ پكبييي ثكَهى تؼكداه هاًكِ هز زهيكف      . ػولنسه هاًِ زا هز هقبيػِ ثب هٍ گسٍُ هيگسهاؾتٌد

 . ًػجت هاه
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 دندروگرام حاصل از تجسیه کالستر هیبریدهای مورد مطالعه در شرایط بدون تنش رطوبتی( 1)شکل 
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 نتیجه گیـری

 دندروگرام حاصل از تجسیه کالستر هیبریدهای مورد مطالعه در شرایط تنش رطوبتی( 2) شکل
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ػولنسه هاًِ هز هُ ّيجسيد هَزه هطبلؼِ هز ؾسايط قطغ مة هز هسحلِ پس ؾدى هاًِ ًػجت ثِ ؾسايط مثيبزي مبهكل هز غكطح     -1

ّبي تحوكل ثكِ تكٌؽ اش     ثب اغتفبهُ اش ؾبخص -2.هليل مبّؽ ٍشى ّصاز هاًِ ثَهايي مبّؽ ثيؿتس ثِ . هازي مبّؽ يبفت هؼٌي

ثِ هٌظَز تؼييي زٍاثط ضًتيني ّيجسيد  -3.ثِ ػٌَاى ّيجسيد هتحول ثِ تٌؽ خؿني اًتخبة ؾدSC704 هيبى ّيجسيدّب، ّيجسيد 

ؾكدًد مكِ هؤيكد ٍجكَه تفكبٍت ثكيي       ّبي هَزه هطبلؼِ تجصيِ مالغتس اًجبم ٍّيجسيد ّبي هَزه ثسزغي ثِ غِ گكسٍُ تقػكين   

ثب تَجِ ثِ ًتبيج تجصيِ مالغتس هؿخص گسهيد مِ اش لحكبع ػولنكسه هاًكِ هز ؾكسايط ثكدٍى تكٌؽ زطكَثتي        . ّيجسيدّب اغت

 .ثستس هي ثبؾٌد 704ٍ 700ٍهز ؾسايط تٌؽ زطَثتي ّيجسيدّبي غيٌگل مساظ  1ٍ 4، 3ّيجسيدّبي ؾوبزُ 
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Abstract 

This study was conducted to determine the effect of water stress on agronomic traits of ten 

hybrids using a randomized complete block design with three replications with and without 

water stress in grain filling stage in two separated experiments in the farms of Agricultural  

and Natural Resources Research Center of Moghan.  To determine the  genetic relationships 

of hybrid cluster analysis study was performed and hybrids were divided in to three groups 

confirming the difference between hybrids. Considering the results of cluster analysis it was 

determined that in terms of the yield in normal condition, the hybrids no 1, 3, and 4 and in 

water stress conditions no. 9 and 10 were in the top group.  
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